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19018401   

*19018401*   

onderwerp Uitvoering statenvoorstel 'Algemeen belang gebruik ruimten Abdijcomplex' 

voorgesteld besluit Bijgevoegde brief verzenden  

aanleiding Bij behandeling van het statenvoorstel ‘Algemeen belang gebruik ruimten 
Abdijcomplex’ in de commissie Bestuur d.d. 21 juni 2019 en in het 
Presidium zijn vragen gesteld met betrekking tot de uitvoering van het 
beleid met betrekking tot gebruik van ruimten/terreinen door derden. 

portefeuillehouder - portefeuille A.J. van der Maas Facilitair 

paraaf afdelingshoofd 
 

paraaf portefeuillehouder paraaf secretaris voor agendering 
 
 

 

datum GS vergadering (in te vullen door agendakamer)  Nee 
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overwegingen en advies 

motivering besluit 

 

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 

Niet van toepassing 

bestuurlijke planning en doorlooptijd 

indien van toepassing 

Het Statenvoorstel komt aan de orde in de Statenvergadering van 5 juli 2019, zodat uw college op 
2 juli 2019 een besluit moet nemen met betrekking tot bijgevoegde brief. 

consequenties besluit 
 

financiële consequenties 

Niet van toepassing 
 
 

 

juridische consequenties 

 

personele consequenties en inhuur 

Niet van toepassing 
 

 

inkoop & aanbesteding 

Niet van toepassing 
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Middelburg, 2 juli 2019
Geachte Staten,

Naar aanleiding van de behandeling van het statenvoorstel ‘Algemeen belang gebruik ruimten en
terreinen Abdijcomplex’ in de commissie Bestuur d.d. 21 juni 2019 berichten wij u het volgende.

Bij de uitvoering van het beleid, met betrekking tot het gebruik van ruimten/terreinen door derden, houden 
wij rekening met de gemaakte opmerkingen vanuit de Commissie Bestuur en het Presidium. U heeft daarbij 
aangegeven dat het Abdijcomplex een overheidsgebouw is, eigendom van de Provincie Zeeland. Het moet 
gezien worden als de huiskamer van Zeeland, waar elke Zeeuw zich thuis voelt en het gevoel heeft dat ons 
bestuur hier werkt en zich inzet voor heel Zeeland. Er wordt zorgvuldig en terughoudend omgegaan
met het ter beschikking stellen van de ruimten en terreinen aan derden en mag geen commerciële doelen
hebben.

Gezien bovenstaande zal het voorgestelde kader een bevestiging zijn van de regels zoals deze tot nu toe 
worden gehanteerd. Het toetsingskader is zo omschreven, dat het ruimte biedt aan de invulling van het 
gastheerschap van Provincie Zeeland, maar waar wel kritisch wordt gekeken naar de precieze invulling 
hiervan. Wij zien de Abdij als het huis van de provincie waarbij activiteiten moeten passen bij het karakter 
van het gebouw

Met het oog op de verhouding met het publieke belang, zullen wij het voorgestelde besluit zorgvuldig 
uitvoeren binnen de afgesproken kaders, en deze na 1 jaar zelf evalueren. Wij zullen u informeren over de 
uitkomsten hiervan.

 
 
 
 

Met vriendelijke groet,
 
gedeputeerde staten,

 
 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 

A.W. Smit, secretaris 
 




